
21 Μαρτίου 
 

 Παγκόσμια Ημέρα για … 



Επειδή άλλη μάνα με 
γέννησε 

και σ’ άλλη γλώσσα 
άκουσες εσύ 

τα όμορφα παιδικά σου 
παραμύθια… 

μη με φωνάζεις «ξένο» 
 
 



το ψωμί σου δε διαφέρει 
απ’ το δικό μου 

το χέρι σου είναι όμοιο 
με το δικό μου, 

σαν τη φωτιά καίει 
και η δική μου φωτιά. 
Γιατί λοιπόν με 

φωνάζεις «ξένο»; 
 
 



Επειδή σ’ άλλους δρόμους βρέθηκα 

και σ’ άλλο λαό γεννήθηκα 

και άλλες θάλασσες γνώρισα 

και απ’ αλλού σάλπαρα; 
 
 



Αλλά το ίδιο άγχος κρύβουμε κι οι δυο 

η ίδια εξάντληση 

στην πλάτη μας βαραίνει, 

αυτή που συντρίβει το κάθε θνητό 

μέσ’ απ’ του χρόνου τα σκοτάδια 

από τότε που σύνορα δεν είχαν τεθεί 

κι ανάμεσά μας ακόμη δεν είχαν φθάσει 

όσοι διχάζουν 

και σκοτώνουν το φτωχό, 

 

 



αυτοί που κλέβουν 

και μοιράζουν ψέματα, 

αυτοί που εμπορεύονται κι εμάς 

και θάβουν αδίστακτα τα όνειρά μας 

όσοι εφεύραν αυτή τη λέξη 

τη σκληρή: «ξένος». 
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λέξη παγωμένη και 
γεμάτη θλίψη 

που θυμίζει αλησμοσύνη 
κι εξορία. 
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Αν θέλεις το καλό μου 
να είσαι καλός 

σταμάτα τώρα να με 
φωνάζεις «ξένο» 

αν θέλεις, κοίταξέ με 
στα μάτια, 

πιο πέρα απ’ το μίσος 

ας φθάσει η ματιά σου, 

ας ξεπεράσει φόβο, 
εγωισμό.  
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Για δες, άνθρωπος είμαι 
κι εγώ 
Όχι, δεν είμαι 
«ξένος»! 
 
 



Ποίημα από άγνωστο μετανάστη 



ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2 



• Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται 
όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, 
χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, 
ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το 
φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις 
πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες 
πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική 
καταγωγή, την περιουσία τη γέννηση ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.  



Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται  

καμιά διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, 
νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της 
χώρας από την οποία προέρχεται κανείς,  

είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή 
ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξούσια  

ή που βρίσκεται υπό οποιανδήποτε άλλον 
περιορισμό κυριαρχίας. 

 



ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 
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2.  Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική 
Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη 
προστασία της ζωής, της τιμής και της 
ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση 
εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών η πολιτικών πεποιθήσεων. 
Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις 
που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 
Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που 
διώκεται για τη δράση του υπέρ της 
ελευθερίας.  



Αλλά η πρακτική… 



Ο ρατσισμός ζει στην Ευρώπη  

Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η 

μισαλλοδοξία «καλά κρατούν» στις 

ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει η Επιτροπή 

κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI), σε 

τρεις εκθέσεις της, που δημοσιοποίησε χθες 

και αφορούν, πλην της Αγγλίας, την 

Αυστρία, την Αλβανία και την Εσθονία.  



• Έντυπη Έκδοση  
Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010  



Ο ρατσισμός ζει και στην Ελλάδα 

   - η αναίτια επίθεση από αστυνομικούς σε βάρος 
μελών της κοινότητας των Μπανγκλαντεσιανών 
στην Ελλάδα, 
- ο ξυλοδαρμός ανήλικου Ιρανού σε αστυνομικό 
τμήμα, 
- οι συνεχείς καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και 
βασανισμούς προσφύγων από λιμενικούς, 
- ο ξυλοδαρμός Ρουμάνου από αστυνομικούς, 
 



 

- η επίθεση στο τζαμί στου Ρέντη, 
- η ρατσιστική αντίδραση του Δήμου Χανίων σε 
απεργούς πείνας, 
- η βία κατά Πακιστανών στο Αιγάλεω, 
- η ρατσιστική συγκέντρωση κατοίκων της 
περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών 
ενάντια σε μετανάστες, 
- ξεσηκωμός των «αθλίων» της Μανωλάδας, 
όπου πάνω από 500 εξαθλιωμένοι μετανάστες 
διεκδίκησαν καλύτερα μεροκάματα και συνθήκες 
διαβίωσης, 
 



   - η υπόθεση της Πιερίας, με τη μαύρη 
εργασία Βούλγαρων μεταναστών, οι οποίοι 
αναγκάζονταν να δουλεύουν 14 ώρες την 
ημέρα έναντι 1,66 ευρώ ημερησίως! 
- ο ξυλοδαρμός Αφγανού μετανάστη μέσα 
στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, επειδή 
τόλμησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα από 
τον εργολάβο στον οποίο εργαζόταν επί 
20 ημέρες. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι 
κρατήθηκε παράνομα και είχε μαζί του 
νόμιμα έγγραφα διαμονής! 

 

 



Και πριν λίγες μέρες στα Χανιά  

•  άγρια επίθεση εναντίον εκπαιδευτικού 
που δίδασκε ελληνικά σε μετανάστες και  

• επιθέσεις σε μετανάστες, που ζουν και 
εργάζονται με αξιοπρέπεια στην πόλη 

 

 

 

• Από τον τύπο 



Αλλά και στην Σπάρτη 

• Αναίτια επίθεση εφήβων σε σπίτι 
μεταναστών 



• Επιτροπή ΟΗΕ κατά διακρίσεων: 
Ερωτήσεις για ρατσισμό στην Ελλάδα 

• Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την 
καταπολέμηση των ρατσιστικών 
διακρίσεων (CERD) εξετάζει την θεσμική 
και πραγματική αντιμετώπιση του 
ρατσισμού στην Ελλάδα 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/


21 Μαρτίου 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

Ρατσισμού  

http://www.neolaia.gr/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/racism1.jpg


• Στις 21 Μαρτίου 1960, 70 φοιτητές που 
διαδήλωναν ειρηνικά κατά των νόμων του 
απαρτχάιντ στην πόλη Σάρπβιλ της 
Νοτίου Αφρικής έχασαν τη ζωή τους από 
εν ψυχρώ πυροβολισμούς της ρατσιστικής 
αστυνομίας.  



• Μετά από έξι χρόνια, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε 

   την 21 Μαρτίου ως  

   Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων.  

 



 Τι κάνουμε εμείς; 



- Η γειτονιά 

- Το σχολείο 

- Ο δήμος 

 

(Δουλεύουμε σε ομάδες και προτείνουμε) 








